Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
PROJETO AMIGOS DA RUA

Relatório de Atividades 2018
Dividir com você os resultados do ano de 2018 é um ato de agradecimento e reconhecimento por cada gesto realizado, que beneficiou
muitas pessoas assistidas na Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes.
Sem a participação e contribuição ativa de cada um de vocês — nossos parceiros, colaboradores, voluntários, membros da diretoria,
funcionários, instituições públicas e privadas — seria impossível o alcance dos resultados descritos a seguir, que reforçam a importância de
nossa participação na construção de um mundo mais justo e fraterno, a fim de que alcancemos mudanças na realidade social e na superação
das desigualdades.
Muitas dificuldades surgiram no ano que findou e continuam a nos desafiar neste projeto de assistência e promoção às pessoas em situação
de rua, exigindo de nós adequações de ações e de planejamento. A articulação do trabalho em rede e a união de esforços permitiu que o
projeto fosse viabilizado, trazendo melhoria de vida para muitos.
Prosseguindo em nossa missão, contamos com sua participação e solidariedade.
Obrigado por estar conosco.

Fazer o bem faz bem!
ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL EM 2018
PERFIL DO ATENDIMENTO
Homens

234

Mulheres

32

Pessoas em situação de rua

33

Assistência a reintegrados

22

Reintegrados em 2018
Assistência a migrantes
Atendimento a pessoas em situação
de vulnerabilidade social
Atendimentos a pessoas encaminhadas
pelo CAPS/AD, CREAS, SA Social
Óbitos

9
47
147
3
5

Banhos
Corte de barba, cabelos e unhas

3

CPF

2

Título de Eleitor

1
24

BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS
Benefício Previdenciário

1

Cadastro Único (Bolsa Família)

1

ENCAMINHAMENTOS
CREAS
Cadastro Único (Bolsa Família)
Defensoria Pública
INSS
Ministério do Trabalho
Outros (Detran, Leão XIII)

6
16
13
3
2
21

SERVIÇO SOCIAL
Atendimentos pela Assist. Social

329

Atendimento e contato familiar

4

Empregos formais

4

Grupo CREAS na Casa

42

Visitas familiares

28

Aferição PA + dosagem de glicemia

Atendimentos psicológicos

127
67
6

3449

Consultas médicas em outras unidades

29

Almoço

4550

Consultas médicas na Casa de Acolhida

198

AUXÍLIOS
Cestas básicas

Passagens intermunicipais

Carteira de Trabalho

ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM

Café da manhã

DOCUMENTAÇÃO
2

268

REFEIÇÕES OFERECIDAS

Passagens interestaduais

Cartão SUS

1023

Atendimentos odontológicos

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fotos para documentos

SAÚDE

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

Passagens municipais

9
13
5
10

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

78

Vacinação

13

EXAMES
Elastrografia hepática

1

EEG

2

Raio‐X

10

Sangue + baciloscopia + outros

11

Sorologias (hepatite, HIV e sífilis)

14

ENCAMINHAMENTOS

MATERIAL DE USO PESSOAL
Acessórios (correia, cinto, bolsa)

Curativos

CAPS AD
9

Agasalhos

259

Bermudas

375

Bonés/ toucas

11

Calçados

81

Calças

461

Camisas

884

Meias

201

Roupas íntimas

328

1

CAPS

1

Casa da Saúde Coletiva

5

Pronto Socorro e SAMU

8

UBS

2

INTERNAÇÕES
Clinica dependência química

2

Hospitalares

5

Psiquiatria

1

BENEFÍCIOS

Roupas de cama (lençol, colcha, etc.)

11

Compra de remédios

67

Kits de higiene pessoal

32

Remédios adquiridos na Farmácia
Municipal

46

UTENSÍLIOS
Cobertores

61

Móveis

1

Colchão

3

AÇÕES EM PROL DA CASA DE ACOLHIDA:
Além da dedicação da nossa equipe de voluntários, funcionários e da
colaboração dos funcionários da Catedral, destacamos:
• A revalidação do Título de Utilidade Pública Estadual pela Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social;
• A participação da comunidade e de amigos na contribuição com nossos
carnês e com dinheiro em espécie;
• A cessão de um novo espaço para realização do bazar, pela Paróquia de
Nossa Senhora da Glória, através de Pe. Edilson Medeiros de Barros;
• A parceria com a Associação Balbina Fonseca que viabilizou:
– A reforma da sala cedida para o bazar, no Pavilhão Leoni, contratando
para os serviços de pintura um ex‐assistido e favorecendo sua reinserção
social;
– A elaboração de projeto de reforma do Espaço de Acolhimento Mãe
Teta, realizado pelo arquiteto André Mejias;
• A parceria com a Prefeitura Municipal de Valença (PMV) possibilitou:
– A celebração do Termo de Fomento, cujos recursos foram destinados ao
pagamento de funcionários, despesas previdenciárias e outros custos da
Casa de Acolhida;
– A realização das sorologias de Hepatites Virais, HIV e sífilis por membros
da Casa de Saúde Coletiva;
– A realização de rodas de conversa com a equipe técnica do CREAS,
membros da Casa de Acolhida e assistidos, com a abordagem de vários
assuntos;
– Vacinação contra influenza realizada pela Divisão de Imunização da
Prefeitura Municipal de Valença;
– O apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a cessão de
transporte e outras necessidades;
• A parceria com a Fundação D. André Arcoverde possibilitou:
– o atendimento médico realizado pela Dra. Darlene Moreira e estagiários
de Clínica Médica do 12º Período da Faculdade de Medicina de Valença;
– a realização de ações de saúde bucal pelos acadêmicos da Faculdade de
Odontologia de Valença, avaliando e encaminhando os assistidos para
tratamento na FOV;
– a oportunidade de trabalho para assistidos do projeto Amigos da Rua no
Projeto Águas do Rio das Flores e obras na FAA;
• Realização de palestra pelos Agentes do SESC Saúde, sobre saúde bucal
(escovação dentária e aplicação de flúor) e a realização de tratamento
dentário em sua unidade móvel;
• Publicação na Revista ACIVA, edição de junho/2018, da matéria sobre os 18
anos da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes pelo jornalista
Daniel Luiz Beduschi;
• Campanha para arrecadação de agasalhos e cobertores para o inverno por
Neuza Langoni;
• Campanha para arrecadação de agasalhos pela Rede de Lojas Anelisie;
• Elaboração de cardápios de refeições destinados às necessidades dos
beneficiários pela nutricionista Grasiela Hypólito;
• Acolhimento de um assistido para tratamento da dependência química pela
Comunidade Terapêutica Família em Cristo (Juiz de Fora) e Comunidade
Terapêutica Terras de Sião em São Paulo;
• Atendimento odontológico no CEVO, com a doação de remédios e
disponibilização dos raios‐x pela Secretaria de Saúde;
• A dinamização do Grupo de Oração por Maria Ignez Francischetti Suzano
todas às quintas‐feiras e nos demais trabalhos de evangelização da Pastoral
do Povo de Rua;
• A realização de bazar beneficente com a participação de voluntárias;
• O trabalho em Rede realizado com o CREAS, CRAS, Casa de Saúde Coletiva,
Casa do Idoso, Bolsa Família, Secretaria de A. Social, Hospital Escola Luiz
Gioseffi Jannuzzi, Psiquiatria, Bolsa Família e Lar dos Idosos de
Conservatória;
• Recebimento de recursos destinados à alimentação do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (Processo Administrativo Nº 078.212/2016).
• A chegada de novos voluntários;
• Venda de rifa de uma bicicleta para angariar recursos.
DOAÇÕES:
• Associação Balbina Fonseca: lavadora Brastemp de 11kg, roupas, alimentos,
4 jardineiras de cimento com flores e outras necessidades para a realização
dos trabalhos assistenciais;
• Paróquia N. Sra. Aparecida: alimentos
• Comunidade valenciana: livros, 1 bicicleta Caloi, roupas, calçados, bolsas,
bijuterias, mochilas, almofadas, escovas de dentes, móveis, utensílios para
cozinha, banheira de bebê, alimentos, roupas de cama e mesa, manequins;
• Comércio local: produtos para o bazar (roupas, calçados, acessórios,
bijuterias, móveis);
• Escola Líder: alimentos;
• Alunos do Curso de Administração da FAA: produtos de higiene e limpeza;
• Loja Dugysa: capa para colchão;
• Igreja da Graça: roupas;

• Associação das Amigas Solidárias de Botafogo: 20 cobertores e 20 casacos
de flanela
• Supermercado Bramil: produtos alimentícios para elaboração do almoço de
Natal;
• Casa do Idoso: kits de higiene por ocasião do Natal;
• Secretaria Municipal de Saúde: produtos para higiene e limpeza;
• Padaria das Laranjeiras, Massas Franguet’s, Açougue J. W. de Oliveira.
Açougue Antônio Cláudio Novaes, Granja Plaster, Supermercado Venturão,
Supermercado Bramil, Supermercado Center Pães, Loja do Henê: alimentos
e produtos de higiene;
• Secretaria de Assistência Social: roupas, calçados, cobertores, travesseiro,
álcool, saco de lixo;
• Central de Penas e Medidas alternativas: recursos humanos para cooperar
na realização dos serviços e doação de alimentos. Em 2018, foram
encaminhadas 11 pessoas que cooperaram com os serviços gerais da Casa
(organização e limpeza, cozinha e jardinagem);
• Congregação das Irmãs Stella Matutina: alimentos e roupas;
• Boutique Cinderela e DNA Carioca: roupas provenientes da Campanha
“Natal Solidário”.
AQUISICÕES:
•
•
•
•
•

Um aquecedor a gás Rinnai;
Informática: notebook, impressora e nobreak;
Um purificador de água;
Um celular;
Compra de uma porta e caixonetes para a área da lavanderia a fim de
substituir os anteriores que apodreceram.

MANUTENCÃO E CONSERVACÃO:
• Consertos de equipamentos: lavadoras industriais, secadora, forno para
esterilização, bomba compressora de água para aquecedor;
• Desmembramento do sistema de gás que atende ao Pavilhão Leoni e a Casa
de Acolhida e conserto de descarga do banheiro onde funciona o bazar;
• Conserto de tesouras, alicates e navalhas;
• Limpeza de calhas e cuidados com o jardim na área que foi revitalizada;
• Troca dos reatores das luminárias, tomadas, disjuntor e dos registros de
água das máquinas da lavanderia;
• Recuperação das prateleiras, armários, estantes e mesas por um
reintegrado do projeto;
• Extensão de um telefone para atendimento da assistente social no
consultório médico;
• Manutenção dos serviços de gás, água, telefone e extintores de incêndio.
ATIVIDADES EXTRAS:
• Participação no Fórum Regional da Rede de Atendimento às Pessoas em
Situação de Rua, da Região Sul Fluminense;
• Participação nas reuniões do Conselho Paroquial de Pastoral;
• Apresentação Institucional da Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de
Gomes ao Conselho Municipal de Assistência Social e representantes das
instituições cadastradas;
• Formalização de Acordo de Cooperação — Proc. 2018‐165.501 com o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
• Participação de Marília Gouvêa dos Reis, vice‐presidente, no V Congresso
Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão em São Paulo apresentando o
trabalho: “PROJETO DE ACOLHIDA COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA:
UMA PRÁTICA EM CONSTRUÇÃO”.

Nosso balanço financeiro estará à disposição para conferência na Casa de
Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes e no site da instituição
www.amigosdarua.org após a realização de nossa Assembléia Geral, no dia
21 de fevereiro de 2019. Ficaremos muito felizes em receber sugestões e sua
visita.
Para entrar em contato conosco, procure um de nossos voluntários ou ligue
para (24) 2453‐4626 ou através de nosso e‐mail contato@amigosdarua.org.
Atenciosamente,

Pe. Edilson Medeiros de Barros
PRESIDENTE

Marilia Gouvêa dos Reis
1ª VICE‐PRESIDENTE

Mirédina Hypólito
2ª VICE‐PRESIDENTE

